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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 13تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه 
 .لة يف انلاروسلم، ورش األمور حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

توقفنا ادلرس املايض يف انلواصب، وسبق أن بينا الفعل املضارع، وأنه معرب، وذكرنا 
عالمات إعرابه، حالة انلصب وحالة اجلزم، بعد ذلك بينا انلواصب اليت تنصب الفعل 

، (أن ولن ويك وإذن)املضارع، وقلنا إن قسما منها ينصب الفعل املضارع بنفسه، ويه 
بـ)أن( مضمرة، أي متسرتة غري موجودة، إما جوازا وإما والقسم اآلخر، ينصب املضارع 

وجوبا، فبعد الم يك انلصب بأن مضمرة جوازا، وبعد )حىت( و )الم اجلحود( وبعد 
 ( يكون انلصب بأن مضمرة وجوبا.أو)أو)اجلواب بفاء السببية( أو )واو املعية( 

توقفنا عند )اجلواب بالفاء، وواو املعية( إذا اكن الفعل املضارع قد سبق بطلب أو بنيف، 
وبعده جاء املضارع يف سياق جواب، مسبوقا بفاء اجلواب، تدل ىلع السببية، أو الواو 

إذا سبق -اليت تدل ىلع املعية، فإن الفعل املضارع هنا ينصب وجوبا، بأن مضمرة وجوبا 
 .-بطلب أو نيف

 = األمر.[1أنواع الطلب اثلمانية. ]

األمر، انليه، ادلاعء، االستفهام، اتلمين، الرتيج، العرض، والطلب قلنا ثمانية أمور )
 ( وانليف معروف، نبدأ ونمّثل للك واحد:واتلحضيض
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( معناه اإللزام، واحلتم، والوجوب، ويكون من األىلع إىل من دونه، وتعريف األمر)
الفعل وبعضهم يزيد ىلع وجه االستعالء، هذا اتلعريف األصويل األمر أصويلا هو طلب 

 ليس املوضوع موضوعه، يقول انلاظم جامعا األمر ومعناه وما يدل عليه:
 أمٌر مع استعال وعكسه داع *** ومع تساو فاتلماس وقعا 

أي إذا اكن طلب الفعل مع االستعالء، أي اذلي طلب أىلع مرتبة ممن ُطلب منه اليشء، 
أمر، وإذا اكن طلب الفعل ممن هو دون ملن هو أىلع منه، فهذا داعء، وإذا اكن طلب  فهذا

الفعل ممن هو مساو هل، فهذا االتلماس، وانلقاش يف اشرتاط العلو واالستعالء هذا حمله 
 علم األصول، واحلاصل أن األمر طلب حصول الفعل ىلع وجه احلتم مثاهل قول الشاعر:

 *** إىل سليمان فنسرتحيا يا ناق سريي عنقا فسيحا

ومثاهل أيضا مع واو املعية )ذاكْر وراجْع دروسَك وتنجَح يف االختبار( فاألمر إذا جاء 
 بعده فعل مضارع مصدر بفاء السببية، أو واو املعية، فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا.

 = انليه[2]

فرتسَب يف ( هو طلب الكف عن الفعل مثاهل )ال تتوان يف مراجعة دروسك انليه) 
ُكُم انلذارُ  َواَل }االختبار(  ِيَن َظلَُموا َفَتَمسذ ، وتقول أيضا )ال تبتدع 113{هودتَْرَكُنوا إىَِل اَّلذ

 يف دين اهلل وتهلََك( أو )فتهلََك(.

قلنا هذا فيه مناقشات يف اشرتاط العلو واالستعالء يف األمر وانليه، مناقشات أصويلة، 
العلو واالستعالء؟ فرق بني العلو واالستعالء، ألن اآلمر أىلع يعين هل األمر يشرتط فيه 

مرتبة من املأمور، االستعالء قد يكون أىلع منه من حيث الرتبة ال يلزم أن يكون 
أىلع منه يف احلقيقة، املنصب جعله أىلع، فيعرفون ويقولون إذا اكن األمر أو انليه 

أمٌر مع استعال كرنا يف ابليت )عكسه كما ذ ءيكون من األىلع إىل األدىن، وادلاع
(، فاألمر طلب الفعل من األىلع إىل األدىن، وانليه طلب الكف من األىلع وعكسه داع

 إىل األدىن.
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 ، 81{طهَواَل َتْطَغْوا فِيِه َفَيِحلذ َعلَْيُكْم َغَضِب مثال آخر يف انليه قوهل تعاىل }

 = ادلاعء[3]

(، امهلل وفقين فأجنَح يف االختبار األىلع، )( طلب الفعل أو الكف األدىن إىلادلاعء) 
 (.امهلل اهدين الرصاط املستقيم وأوافَق السّنةَ وتقول )

 = االستفهام[4]

َفَهْل نَلَا ِمْن ُشَفَعاَء ( وهو طلب الفهم، واملراد منه السؤال عن اليشء، مثاهل }االستفهام) 
 ِ ْو نَُردُّ َفَنْعَمَل َغرْيَ اَّلذ

َ
، قوهل )هل نلا( استفهام، 53{األعرافي ُكنذا َنْعَمُل فَيَْشَفُعوا نَلَا أ

)فيشفعوا( فاء سببية، أي: ليشفعوا )فيشفعوا( فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
 وجوبا، وعالمة انلصب حذف انلون ألنه من األفعال اخلمسة.

 هذا مع الفاء، كذلك مع الواو مثاهل )هل أخلصت العمل ويتقّبَل اهلل منك ذلك؟(.

 = اتلمين[5]

َب )اتلمين( وهو طلب ما فيه بعد، أو املستحيل، قال تعاىل }  َفَقالُوا يَاََلْتََنا نَُردُّ َواَل نَُكذِّ
 ، وقال الشاعر:27{األنعامبِآيَاِت َربَِّنا َونَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمنِيَ 

 أال َلت الشباب يعود يوما *** فأخربَه بما فعل املشيب.

 وقول اآلخر:
 اكب تدنوا يل فأنظمها *** عقود مدح فما أرىض لكم لكيمَلت الكو

فُوَز فَْوًزا َعِظيًماوقول اهلل أيضا }
َ
، كذلك يف الواو، 73{النساءيَاََلَْتيِن ُكْنُت َمَعُهْم َفأ

عوض الفاء يكون الواو )يلت الشباب يعود يوما فأخرَبه( أو )وأخرَبه( فيكون منصوبا 
 ة.بأن مضمرة وجوبا بعد واو املعي

 = الرجاء[6]
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( طلب ما ينتظر حصوهل، أو ما هو قريب احلصول، الرجاء هذا تعريفه الرجاء) 
االصطاليح، وقد يكون يف اتلمين ما فيه يشء قريب، ويف الرتيج ما فيه يشء بعيد 

بْ وعسري ومستحيل، ومن ذلك قوهل تعاىل }
َ
لُُغ َوقَاَل فِْرَعْوُن يَاَهاَماُن ابِْن يِل ََصًْحا لََعِّلِّ أ

ْسَباَب )
َ
لَِع إىَِل إََِلِ ُموَس 36اأْل طذ

َ
َماَواِت فَأ ْسَباَب السذ

َ
، قال )فأّطلَع( ولعل 37-36{اغفر( أ

 للرتيج )فأّطلَع( منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوعه بعد فاء السببية املسبوقة للرتيج.

 : شيخنا يف ورش )فأطلُع( فماذا نعربها؟الطالب

 والفاء لالستئناف، ولعل هنا لم ينصب بعدها.: فعل مضارع مرفوع، الشيخ

 : شيخنا هنا الرتيج أو اتلمين؟الطالب

: الرتيج لكن املعىن ال حيصل، مستحيل، وإنما هذا اتلعريف للتمين والرتيج هو الشيخ
تعريف اصطاليح، لكن قد يكون بصيغة الرتيج لكن املعىن مستحيل، وقد يأيت 

 بصيغة اتلمين ولكن املعىن هو قريب احلصول.

 = العرض[7]

، لكن إذا اكن ( وهو الطلب برفق، يعين أن تدعو غريك، ادلعوة يه طلبهالعرض) 
بيشء فيه رفق فإن هذا يسىم عرضا، كأن تقول )أال تزورنا فنكرَمك( أو )لو أنّك 

 تزورنا فنكرَمك( أو )ونكرَمك(.

 = اتلحضيض[8]

( فهو الطلب مع إحلاح، وتأكيد، وحروفه )هاّل( يعين تعطي هل دعوة وتلح اتلحضيض)
ال تستجب دلعوتنا(، )لو أنك فيها وتؤكد، العرض تأيت بهذا اللفظ )أال تأتنا؟(، )أ

استجبت دلعوتنا( ملا تدعوه، واتلحضيض تدعوه وتؤكد، وألفاظها )هاّل( و)لوال( أيضا 
 تأيت للتحضيض، و)لوما(، تقول )هاّل تزورنا فنكرَمك( أو )ونكرَمك(.
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 ]انليف[

انليه(، أو هذه يه اثلمانية، وابلايق انليف، فتقول مثال )ال تغتسُل يف املاء ادلائم فتقَع يف 
ِيَن َكَفُروا لَُهْم نَاُر َجَهنذَم اَل )وتقَع( فالالم هو نافية، ويصح أن تكون ناهية، } َواَّلذ

ُف َعْنُهْم ِمْن َعَذابَِها َكَذلَِك جَنْزِي ُُكذ َكُفور   ، 36{فاطرُيْقََض َعلَْيِهْم َفَيُموتُوا َواَل ُُيَفذ
مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة )فيموتوا(، )يموتوا( فعل مضارع منصوب بأن 

بعد انليف، وعالمة انلصب حذف انلون ألنه من األفعال اخلمسة، وكذلك تعوضها بالواو 
 فيأيت ماكنها.

 ]أمثلة مع اتلطبيق[

نِْفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أمثلة أخرى مطلقة قوهل تعاىل يف آخر سورة املنافقون }
َ
وَأ

 
ْ
ْن يَأ

َ
ُكْن ِمَن أ

َ
َق وَأ دذ صذ

َ
َجل  قَِريب  َفأ

َ
ْرتيَِن إىَِل أ خذ

َ
َحَدُكُم الَْمْوُت َفَيُقوَل َربِّ لَْواَل أ

َ
ِِتَ أ

اِِلِيَ  ، هنا ) يقول( جاءت بعد )وأنفقوا( أمر، والفاء سببية، وقبلها أمر 10{املنافقونالصذ
سببية الواقعة بعد إذن )فيقول( فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء ال

األمر، )لوال( طلب فيه اتلحضيض، وقد يكون بمعىن العرض، وقد يكون بمعىن 
اتلمين، وهو أقرب هنا، اتلمين يتمىن أن يرجع، وهذا يشء فيه أسف، فال يكون 

حتضيضا ألنه ما فيه طلب مع تأكيد، واحلرف حرف حتضيض )لوال( قد يكون عرضا 
ملا هو مستحيل، أو عسري، وهو أن يرجع، وهذا أقرب إذا اكن فيه طلب، لكن فيه طلب 

َق من انلاحية اتلفسريية، ) دذ صذ
َ
َجل  قَِريب  فَأ

َ
ْرتيَِن إىَِل أ خذ

َ
( إذن )أصدق( فعل لَْواَل أ

 مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، بعد فاء السببية املسبوقة باتلمين.

احِلِنَي(.الطالب ُكْن ِمَن الصَّ
َ
 : ما إعراب )َوأ

: الفعل املضارع إذا سبق بطلب أو نيف، وجاء قبله فاء السببية اكن منصوبا بأن خالشي
" القطرمضمرة وجوبا، فإن حذفتا أعرب جمزوما بما سبقه من الطلب، كما ذكر هذا يف "

تُْل { هذا أمر }قُْل َتَعالَْواقال: فإن ُحذف الفاء ُجزم، مثل قوهل تعاىل }
َ
{ ليس )أتلَو( تال أ
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أتلَو، لو اكن هنا منصوبا كيف يكون؟ )قل  -وأريد أن-تلو القرآن، ولن يتلوا وأنا أ
تُْل تعالوا أتلَو(، جاءت جمزومة حلذف حرف العلة، }

َ
{ حذف، لم؟ ألن واو ُقْل َتَعالَْوا أ

 املعية غري موجودة، والفاء السببية غري موجودة.

َق هنا )كذلك   دذ صذ
َ
 و( الواو اعطفة ليست واو معية، ) فَأ

َ
اِِلِيَ وَأ ( فالواو ُكْن ِمَن الصذ

اعطفة، وليست )و( )فأكون(، )وأكن( فجاءت جمزومة، فيقال هنا: فعل مضارع جمزوم 
 باألمر.

ْرتيَِن } خذ
َ
{ هذا أمر وإن اكن املقصود به الطلب، ألنه من األدىن إىل َفَيُقوَل َربِّ لَْواَل أ

َفَيُقوَل َربِّ لَْواَل منه ادلاعء، } األىلع، سياقه سياق ادلاعء، لفظه لفظ األمر واملراد
ْرتيَِن  خذ

َ
اِِلِيَ { أخرتين هذا فعل ماض }أ ُكْن ِمَن الصذ

َ
َق وَأ دذ صذ

َ
َجل  قَِريب  َفأ

َ
{ هذا إىَِل أ

نِْفُقوا{، لّما حذفت فاء السببية وواو املعية جاء جمزوما، هذا 
َ
جمزوم بفعل األمر األول }َوأ

 سبب اجلزم فيه.

 هل )لوال( تفيد الرشط فنقول يه جزمت )أكن(؟ : شيخناالطالب

: )لوال( تفيد الرشط لكنها ال جتزم، )إذا( و)لوال( من أدوات الرشط اليت تدخل الشيخ
ىلع املضارع لكن ال جتزم، وال تعمل فيه اجلزم، اذلي يعمل اجلزم هو غريه كما سيأتينا، 

عل الرشط واثلاين جواب اليت جتزم فعلني، تدخل ىلع املضارع جتزم فعلني األول ف
-الرشط، وهذه ستأيت إن شاء اهلل )إن، وما، ومن، ومهما، وأي، وأيان، وأين، وأىّن، وإذما 

وحيثما( ىلع خالف للكوفيني وابلرصيني، هذه ستأتينا يف اجلوازم، أما  -ىلع األصح
 )إذا( و)لوال( هذه رشطية تدخل ىلع فعل الرشط وجوابه ولكن ال جتزم.

 أو([]انلصب بـ)

هذه بعد واو املعية وفاء السببية، احلرف األخري اذلي هو )أو(، إذا وقع الفعل املضارع 
بعد حرف العطف )أو( اذلي يفيد معىن )إىل( يعين الغاية، انقضاء ما قبل شيئا فشيئا، 

 أو )إاّل( االستثنائية، فإذا اكن الفعل املضارع بعدها ينصب كقول الشاعر:
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 درَك املىن *** فما انقادت اآلمال إال لصابرِ ألستسهلّن الصعب أو أ

إذن تفيد االستثناء، أو الغاية أي ما بعدها ينقيض شيئا فشيئا، هنا تنصب، )ألستسهلن 
الصعب أو أدرَك املىن( يعين إال أن أدرك املىن، إال إذا أدركتين املنية، ويمكن أن تكون 

من أن يستقيم املعىن، فإذا فسد املعىن بمعىن )إىل( إىل اغية أن تدركين املنية، لكن البد 
فإنه ال يصح، فقولك مثال )ألقاتلن الاكفر أو يسلَم( يصح إىل أن يسلم، يعين تقاتل الاكفر 

 حىت يسلم، أو إال أن يسلم، هذا فيما يتعلق بانلواصب.

 ]اجلوازم وأقسامها[

أثر حيدثه العامل بعد انلواصب ذكر اجلوازم، اجلزم يف اللغة هو القطع، ويف االصطالح )
 ( وهذا سبق، قال:  آخر الفعل املضارع عالمته السكون أو ما ينوب عنها

َواْلَجَوازُِم َثَماِنَيَة َعَشَر َوهَِي: َلْم، َوَلمَّا، َوَأَلْم، َوَأَلمَّا، َوَلاُم َاْلأَمِْر َوالدَُّعاِء، َو "َلا" )

َوَأنَّى،  َوَأْيَن،وأي َوَمَتى، َوَأيَّاَن  َوإِْذَما،َمهَْما، ِفي َالنَّهِْي َوالدَُّعاِء، َوإِْن َوَما َوَمْن َو

 َوَحْيثَُما، َوَكْيفََما، َوإًِذا ِفي َالشِّعْرِ خاصة.( 

هو ذكر تسعة عرش لكن األخرية خاصة بالشعر، يف هذا أيضا ما يدل ىلع أنه مىش ىلع 
ََوازُِم َثَمانِ املدرسة الكوفية، وسيأيت بيانه، قال )  ( هذه اجلوازم ىلع قسمني:َيَة َعَشَ َواجلْ

 قسم جيزم فعال واحدا، وقسم جيزم فعلني، األول فعل الرشط واثلاين جوابه.

 = ما جيزم فعال واحدا[1]

: وهو ستة حروف، ولكها حروف باتفاق، -ما جيزم فعال واحدا-= نبدأ يف القسم األول 1
يف، فإنه يدّل ىلع نيف احلدث، إن ن احلرف األول )لم( حرف نيف وجزم وقلب، أما حرف

قلَت )لم أحرض( فقد نفيت حضورك، ومعىن اجلزم أي جزمه للمضارع، فإذا دخل ىلع 
، وأما قلب فألن املضارع -احلذف-املضارع صار حركة آخره السكون أو ما ينوب عنها 

أي  يف األصل يدل ىلع احلال أو االستقبال فإذا دخلت عليه )لم( صار يدّل ىلع املايض
قلبته من احلال إىل املايض، لّما أقول لك )حرضت درس األمن؟( تقول )ما حرضت(، أو 
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)لم أحرض(، إذا قلت )لم أحرض( نيف ملا سبق، لكن )أحرض( ملا تعربه تعربه فعال 
مضاراع، واملضارع يدل ىلع احلال أو االستقبال، لكن إذا دخلت عليه )لم( صار يدل 

 عىن القلب.ىلع املايض، قلبَته، هذا م

 وفقكم اهلل.


